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BAO CÁO
V cong tác chi d,o, diu hành cüa UBND ttiãnh phô
và tInh hInh kinh tê - xä hi tháng 7 nim 2021
KInh g11i: Van phông ChInh phü
I. HOiT DQNG CHI DAO, DIEU HANH CUA LANH JJAO UBND
THANH PHO THANG 7 NAM 2021
TruOc tInh hinh din bin phic tp cüa djch bnh COVID-19, UBND
thành pho dä tp trung chi dao các s&, ban, ngành, UBND qu.n, huyn xây dçrng
vã triên khai chuang trInh, ké hoach theo chi dao cüa ChInh phü, b, ngành
Trung uang, Ban Thu'ing viii Thârth 11y, HDND thnh phô dam bâo hiu qua
cong tác phông, chông djch COVID-19 và thirc hin chü dé nàm 2021 "Närn
khôi phiic tang tru&ng và phát triên kinh tê". Mt so ni dung cong vic tr9ng
tam a triên khai thuc hiên nhu sau:
1. Tip tçic dOn dc các Ca quan, dan vj tp trung trin khai các Quyêt
djnh, Kê hoach dã duçic UBND thành phô, Ch tjch TJBND thành phô ban hánh
tir dâu nãrn: Quyêt djnh so 176/QD-UBND ngày 19 tháng 01 närn 2021 ban
hânh nhiêm vu, giài pháp chü yêu chi dao, diêu hành thirc hin Ké hoach phát
triên kinh tê - xã hôi va dir toán ngân sách nhà rnthc thành phô Dà NAng näm
2021; Kê hoach so 15/KH-UBND ngày 21 tháng 01 näm 2021 thrc hin
Chuang trInh hành dng cia Thânh üy Dà N.ng triên lthai Nghj quyêt Dai hi
Dâng b thânh phô lan thr XXII; Quyt dinh so 248/QD-UBND ngây 25 tháng
01 nãrn 2021 ye Cong bô cong khai các ch tiêu phát triên kinh tê - xâ hi, kê
hoach dáu tix cong närn 2021 Va diéu chinh kê hoach dâu tu cOng trung han
20 16-2020; Quyêt djnh sO 485 8/QD-UBND ngày 14 tháng 12 näm 2020 ye vic
giao chi tiêu ké hoach phát triên kinh té - x hi, quOc phông - an ninh và d
toán ngân sách nhà nuic närn 2021; Kê hoach so 52/KH-UBND ngày 23 tháng 3
nãm 2021 cüa Chi tch UBND thành phô ye triên khai chii dê näm 202 1"Narn
khôi phçic tang truô'ng và phát triên kinh tê".
2. Chi docac sà, ngânh lien quan tp trung hoàn chinh ni dung trInh
HDND thành phO thông qua tai kS' hop thir hai cüa HDND thành phô khóa X,
nhiêrn kr 202 1-2026 theo dung quy djnh ye phân cap thâm quyên. Den nay,
cong tác chuân bj nôi dung ca bàn hoàn thânh theo diing tiên d quy djnh.
3. V cong tác phông, chng bênh viem dung ho hp cp do chüng mâi
cüa vi riit Corona gay ra (CO VID-19): Tru'ó'c tInh hInh diên biên phCrc tap, nguy
liiCrn cüa dich bnh, UBND thành phô d kjp thèi tp trung chi do triên khai
cOng tác phOng, chông djch COVID-19 trên toàn dja bàn thành phO. Hang ngày,
Chü tjch UBND thành phô trVc tiêp chii tn các cuc h9p vi s&, ngành, qun,
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huyn d rà soát tInh hInh, din bin cüa dich bênh trên dja bàn thành phô, chi
dao kjp th6i các giãi pháp dam báo hiu qua cong tác phông, chông djch bnh
COVID- 19. Thçrc hin khân trrnng cong tác truy vet, khoanh vüng, each ly, xét
nghirn, diêu trj,...giám sat y té chAt chê tai các chôt kiêrn soát djch tai các cü'a
ngO ra, vào thành phO. Chi dao Trung tam Kiêm soát bnh tt và Trung tam Y tê
qun, huyn huOng dn phông, chng dich COVID-19, xir 1 các tInh huông
phát hin nglxi nghi nhim, rnc bênh COVID-19 ti cci si lao dng, san Xuât,
kinh doanh. Thu&ng xuyên kiêm tra cong tác phông, chông djch COVID- 119 ti
CaC CO sr cách ly t.p trung, cac doanh nghip, cci s& san xuât kinh doanh trên dja
bàn. Chü dng thiêt 1p Bnh viên dã chin diu trj COVID-19 vOi quy rnO
1.700 giu?yng ti Khu K tic xá phIa Tây và ban hành Ké hoach thu dung, diêu
trj bnh nhân COVID- 19 tai CC ca sà khám, cha bênh trên dla bàn thãnh phô
trong tInh hInh mói.
Ngoài ra, UBND thành pM d chi do S Y tê Va CC dGn v lien quan
thc hiên rà soát nhân lu'c, trang thiêt bj y tê tai các dan vj dé chuân bj triên ldai
chiên djch tiêrn väc xin phông COVID-19 trên co s& Ké hoch triên khai chiên
djch tiêm väc xin phông COVID-19 tai thành pM Dà Nng nàm 2021 - 2022 dà
duc phê duyt. Thuc hin hiu qua vic tO ChirC kiem tra, giám sat darn bào an
toàn tiêrn chüng, kjp thai xfr trI các truô'ng hcrp gAp s1,r CO bat loi sau tiêm chüng
và phông, chông dlch COVID- 19 ti các diem tiêm chüng.
4. V viêc trin khai thrc hin Nghj quyt s 43-NQ/TW ngày 24 tháng
01 näni 201 9cüa Bô ChInh trj ye xây dirng vá phát triên thành phô Dà NAng den
nãm 2030, tarn nhIn den nãrn 2045: Tiêp tVc tp trung chi do các sO, ban,
ngành, UBND quân triên khai thuc hiên Nghi djnh sO 34/2021/ND-CP ngày 29
tháng 3 nàrn 2021 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt vâ bin pháp thi hành Nghj
quyêt so 11 9/2 020/QH 14; Quyêt dinh so 05/2021 /QD-TTg ngày 08 tháng 02 narn
2021 cüa Thu tu&ng ChInh phü quy dinh ye trInh tu, thu tiic diCu chinh cic b quy
ho?ch chung thànli phO; Quyêt dinh s 359/QD-TTg ngãy 15 tháng 3 näm 2021
cüa Thii tung ChInE phi phe duyêt Diêu chinh quy hoch chung thành phO Dà
Nãng den nãm 2030, tam nhIn den näm 2045...
UBND thành pM dâ khn truang chi dao s&, ngành lien quan trin khai
các cong vic dam bào rnô hInh chInh quyen do thj ti thành phO di vão hot
dng tr ngày 01 tháng 7 nàrn 2021 theo dng quy djnh, c the: hng dan các
dja phuang quyet toán ngân sách nha nu,âc nãrn 2020, dr toán thu, chi ngãn sách
nhâ nuc näm 2021; trInh HDND thành pM ban hành Nghj quyêt sO 356/NQHDND ngày 12 tháng 4 nàm 2021 ye sO lu'çing biên che cong chic cüa UBND
phung a t&ng qun trén dja bàn thành phO; rà soát, sap xep to chüc b may, sO
luqng, ten gi các ca quan chuyen mon thuôc UBND qu.n và phng; ban hành
Quy che lam vic rnâu cüa UBND qu.n, UBND phung...
5. V vic 1p quy hoach thành pM Dà Nng thai k' 202 1-2030, tm nhIn
den nãm 2050: Trên co sa quy djnh hng dan cüa b, ngành Trung hang; S
K hoch và Dâu tu dang phOi hap các co quan, don vj thrc hin 1p quy hoch
thành phO Dà Nàng thai kS' 202 1-2030, tam nhIn den nàm 2050. Theo d, ngày
13 tháng 7 näm 2021, don vj tu van tOng dã báo cáo ni dung so b lan i ye 1p
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quy hoach thành ph vi Ban Thung viii Thành üy, Thi.thng trçrc HDND thành
phô, UBND thành pho. Hin nay, TJBND thành phô dang tiêp tiic chi dao Sà Ké
hoach và Dâu tu phôi hçxp dan vj tu van tong khan truclng hoàn chinh ni dung
quy hoach dam bào trInh Thu tuó'ng ChInh phü phê duyt vào tháng 12 närn
2021 theo dung quy djnh.
6. Ngày 6 và ngày 21 tháng 7 nàm 2021, UBND thành phô dà to chrc
phiên hop thung kS' dé thão 1un rnt so ni dung: Kê hoach dâu ti.r cOng trung
han giai doan 2021 - 2025; diêu chinh K hoach von dâu tu cong näm 2021 và
nhim viii 6 tháng cuOi nam 2021; diu chinh, bô sung Danh rniic dé an, dci an,
nhirn vi phát triên kinh tê - xä hi trên dia bàn thành phô; quy djnh khung giá
các loai rrng trén dia bàn thành phô; phé duyêt quy djnh cap phép xây dirng có
thai han dôi vi cong trmnh xAy dung khác nhà & riêng lé trên dja bàn thành
phô...
7. V vic ban hành các van bàn pháp 1ut trong tháng 7 näm 2021:
UBND thành phô dä ban hành 03 Quyêt djnh quy phm pháp 1ut, 307 Quyêt
djnh hành chInh cábiêt và 750 van bàn chi dao, diêu hành trên các ITnh v1rc van
hóa - xa hi, kinh té - tài chInh, dâu tu - dO thj, ni chInh - pháp ché.
II. TINH HiNH KINH TE - XA HOI, QUOC PHONG - AN NINH
THANG 7 NAM 2021
•

h

1. Ye kinh te

a) Linh vuc dich vu
Hoat dng du ljch tip tcic bj ành hu&ng b&i djch COVJD-19. So 1ut
khách co s& lu'u trü phic vy tháng 7/2021 tr&c dat 27,0 nghln lugt, giâm 9 1,3%
so vOi cüng k5' näm 2020, trong do, khách quôc té ithc dat 5,7 nghIn luç't, giarn
64,6%; iQy ké 7 tháng dâu nàm 2021, so lu9't khách co s& liju trü phiic vçi uóc
dat 1.069,0 nghIn luçit, giâm 46,0%, trong do, khách quôc tê u&c dat 89,0 nghin
kit, giàm 8 6,2%. Doanh thu dich vu km tru và 1U hành tháng 7 uó'c dat 45,1 t'
dông, giãm 90,1% so v&i cüng kS' näm 2020; lQy ké 7 tháng u&c dat 2.011,2 t'
dOng, giãrn 3 0,4%.
Tip tçlc trin khai quyt 1it cac hoat dng phOng, chng djch COVID-19
theo chi do cua Trung uang vã lânh dao thành phô. Triên khai cOng tác chuân
bj khách san lam ca s& cách ly tp trung có thu phi phc vy each ly Fl và nguôi
ye tir vüng dich; v.n dng khách san phc v min phI vâ phoi hp tO chrc dua
don bà con dông huong & thành phô Ho ChI Minh ye Dà Näng ngày 21 tháng 7
nãm 2021; to chirc doàn lien ngành kiêm tra khách san phc vi cách ly tptrung
có thu phi trong phOng, chông djch COVID- 19... Cong tác dâu tu, phát triên san
phâm du !jch; quàng bá, xuc tiên, lien két dugc t.p trung thirc hin.
TInh hInh thj tru&ng Dà Nng trong du tháng 7/202 1 nhIn chung giU'
rnuc On djnh. Lung hang hóa cung u'ng tai các trung tarn thuang mai, siêu thi,
chçi van On djn1, phong phu, da dng, giá Ca không có biên dng, dam bâo phic
vy nhu câu mua sam cüa ngl.x&i dan. Hâu hêt các siêu thj dêu triên khai các hInh
thic dt hang trrc tuyên và thirc hin giao hang dam bâo các bin pháp phOng
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chng djch. Doanh thu bàn lé hang hóa tháng 7/202 1 uóc dat 5.044,0 t dông, tang
3,6% so ci1ng kS' näm 2020; lUy k 7 tháng tr&c dat 37.292,2 t dông, tang 14,6%
so vâi c1ng kS' näm 2020. Chi s giá tiêu diing (CPI) trên dja bàn thành phô tháng 7
närn 2021 tang 3,34% so vói cCng kS' nãm truâc. CPI bInh quân 7 tháng tang
2,45% so vOl bInh quân càng kS' nAm 2020.
Mc dii hoat dng xu.t, nhap khu cüa môt s doanh nghip bj ânh hu'Ong
do tác dng bOi djch bnh COVID-19 büng phát trO 1i tai Dà Nàng tir tháng 5
nhu'ng vOi sçr no hrc cüa các doanh nghiêp trong vic day math xuât khâu dan hang
ton trong näm, kim ngch xuât, nhâp khu hang boa trên dja bàn thành phô van duy
trI mOc tang cao so vOi cüng kS' näm 2020. Trong do, kim ngch xuât khâu u'Oc dat
151,1 triêu USD, tang 8,9%; kim ngch nhâp khâu uOc dat 108,9 triêu USD, tang
4,3%. UOc tIith 7 tháng dâu nArn 2021, kim ngch xuât khâu u,Oc dat 985,1 triêu
USD, tang 19,7% so vOi cing kS' närn 2020; kim ngch nhâp khâu uOc dat 7607,5
triêu USD, tang 13,4%.
Hot dông van tãi tip tuc duoc thixc hin darn bão các bin pháp phông
chông djch bnh COVID-1 9. Thành ph6 dâ có van bàn dé nghj B Giao thông v.n
tái üng h và báo cáo Th tuOng ChInh phà xern xét, chap thu.n chü truang thành
lip hang hang không chuyên biêt van chuyn IPP Air Cargo và Trung tam diêu
hành hoat dng bay cüa IPP Air Cargo t?i thành phô Dà Nng. Tong doanh thu
ngành vn tãi tháng 7 uOc dat 1.446,5 t dng, giàrn 25,6% so vOi cong k' näm
2020; lQykê 7 tháng uOc dat 10.265,8 t' dng, giàm 3,2% so vOi cüng kS' nãm
2020. Khôi lu'gng luân chuyên hang hóa tháng 7 dat 305,9 triêu Tân.Km, tang 0,7%
so c1ng kS' nàm 2020; liy kê 7 tháng dat 2.153,1 triêu Tân.Km, tang 15,2% so vói
cüng kS' näm 2020. Khôi Iu'ng luân chuyên hành khách tháng 7 dat 50,8 triu
HK.Km, giârn 37,0% vOi cüng kS' nAm 2020; Iiy kê 7 tháng dat 404,2 triu
HK.Km, giârn 17,4%.
Kim ngch xut khu phn mm tInh dn tháng 7 uOc dat 51,3 triêu USD,
dat 47% so vOi kê hoach, tang 18% so vOi cing kS' 2020. UBND thành phô dã
tharn muu Ban Chap hánl-i Dãng bô thàah phô ban hành Nghj quyêt so 05-NQ/TU
ngày 7/6/2021 ye chuyên dôi sO trên dia bàn thàih phô Dà Nang den nAm 2025,
dnh huOng den nAm 2030; triên khai tuyên truyên Nghj quyêt sO 05-NQ/TU theo
1-Iu'Ong dan sO I 9-1-JD/BTGTU ngày 01/7/2021 cüa Ban Tuyên giáo Thành üy; tiêp
tyc triên khai các crng dung cong nghê thông tin phiic vi cong tác phông chông
djch; kjp thai thông tin các nôi dung, giâi pháp chi dao dôi von cong tác phông
chông djch.
Hoat dng ngán hang tip fl1c duçc dy manh. UOc dn cui tháng 7/2021,
tOng huy dng von ccia các to chcrc tin dicing trén dia bàn dat 151.000 t9 dông, tang
0,85% so vOi tháng 06/2021, tang 6,23% so vOi cuôi nãrn 2020. TOng du nç các
thành phân kinh tê trén dia ban dat 192.200 t dOng, tang 0,51% so vOi tháng tru'Oc,
tang 3,10% so vOi cuOi nàm 2020. Tiêp tuc triên thai thirc hin cho vay cüa 05 linh
virc uu tiên tai dja phuong. Ngân hang Nba mrOc chi nhánh Dà Nãng tiêp tiic chi
daO các chi nhánh to chüc tin dung trên dja bàn rà soát và chü dng phôi hp vOi
khách hang dê kp thai thçrc hiên các giãi pháp theo Thông tu sO 03/2021/TT
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N}JNN phi hçp vth rnirc d ành hu&ng vâ khâ näng tài chInh cüa t chrc tin dung
nhãm ho trg khách hang khäc phçic khó khãn, khôi phçic san xuât.
b) Hoat dng san xut cong nghip
Trong tháng 7, tinh hInh dich COVID-19 vâi nhI'ng din bin phüc tap d
ánh hu&ng nhât djnh den san xuât cong nghip thânh phô. Mt so nhà may trong
các khu cong nghip phâi tarn dirng hoat dng do có các tri.rO'ng hçip cong nhân
bi nhiêrn SARS-CoV-2. Tuy nhiên, hâu het các doanh nghip van cô gang duy
trI boat dung san xuât dé dam báo dan hang dä k két, dông th&i triên khai tIch
circ nhiêu bin ,pháp phOng chông dich dê dam bâo an toàn cho ngixôi lao dng.
Chi so san xuât cong nghip thành phô tháng 7/202 1 i,rc tang 3,2% so vOi
cing kS' näm 2020; lüy kê 7 tháng dâu nãrn 2021, lIP thành phO tAng 3,4% so
vOi cüng k' 2020.
Trong do, cong nghip khai khoáng tAng 41,4%; cong nghip chê biên,
chê tao tAng 3,3%, cong nghiép san xuât và phân phôi din tAng 1,6%; riêng
san xuât nu'o'c và xü' 1 rác thai giâm gn 3,4%. Môt so ngành cong nghip chü
yêu có chi sO TIP bInh quân 7 tháng tAng cao han rnrc tAng bmnh quân chung
nhu': san xuât san phâm tr cao su và plastic (+52,5%); san xuât thiêt bj din
(+34,7%); san xuât gii.thng, tü, bàn ghé (+33,7%); san xuât san phâm din tir (
22,2%)... Ben canh d, rnt so ngành có chi sO giâm sau so vO'i cüng kS' nhu:
san xuât thuOc, hoá dwyc vâ dixoc lieu (-23,3); san xuât do uOng (-22,8%);
thoát nu'óc và xCr l nu&c thai (-30,6%)..,
c) Hoat dng san xut thày san - nông - lam
Trong tháng din bin thô tit trên bin tu'ang di phirc tap. Ben canh do,
tác dng tiêu circ cüa djch COVID- 19 1am ânh huO'ng không nhO den hoat dng
tiêu thu san lu'o'ng thüy san trén dia bàn. San Ii..rçing khai thác thüy san tháng
7/202 1 uc dat 4.236,0 tan, giâm 0,8% so vOi tháng 7/2020; lüy kê 7 tháng nArn
2021 dat 22.556,3 tan, giâm 2,7% so vâi cüng k' nAm truc. Din tich gieo sa
lüa He Thu 2021 dat 2 169,96/2248,64 ha, hin nay trong giai doan sinh tru&ng
phát triên tOt. TInh hInh chAn nuôi trên dja bàn thành phô On djnh, khOng có dch
bnh xây ra.
Trong tháng, tInh hIrth thi ti& tip tic n.ng nóng a nhit d cao, nguy ca
cháy rmg báo dng cap III, có khã nAng tang len cap IV; cong tác quân l bâo v
rü'ng và phOng cháy chQ'a cháy r&ng duc tang cuô'ng. Phôi hgp tO chirc 20 dgt
tuân tra bão v rirng, phOng chông cháy rmg trên các tuyên du'O'ng xung quanh
Ban dào San Trà và 05 dt tuân tra dém trén Ban dâo San Trà; tO chirc 58 dpt
kiém tra, truy quét tai thng két quA: lam phn on djnh, khOng phát hin dâu hiu
tác dng vAo thng. Cong tác tip nhãn vA xir 12 dng vt hoang dA dugc thirc hin
thu'ing xuyén.
2. Thu hilt du tir trong, ngoài nithc
TrQng tháng 7, thành ph
(1) cp Quyt djnh chii tnrang du tu cho 04
dir An dâu tu trong nuàc trong các KCN, khu CNC vai tOng vOn 293 t' dOng; (2)
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cap mi 05 dr an vOi tng vn däng k 0,737 triêu USD', có 03 luçt dir an tang
von vi tong von tang them 0,362 triêu USD2, 05 lLrt nhâ dâu tu' nu&c ngoài
dang k' gop vOn, rnua cô phân, phân von gop trong các tO chic kinh tê vói giá
trj 0,032 triêu USD3; (3) cap rnth giây chüng nhn dàng k doanh nghip cho 322
doanh nghip, chi nhánh và van phông dai din, tong von diêu 1 dáng k dat
1.285 t' dông.
Trong 7 tháng d.0 näm: (1) thành ph dä cp Quyt djnh ch tru'ong dâu
tu' cho 15 dir an dau tu' trong nuOc vái tOng vOn 2.308,842 t' dông, trong do: có
03 dx an ngoài KCN, tong von dâu tu' 1.827,442 t' dOng và 12 dr an trong các
KCN, khu CNC, tOng von dâu tu 481,4 t dông; (2) Cap mói 24 dy an FDI vi
tong vOn dâu tu dàng k: 148,718 triêu USD4; (3) cap mOi giây chirng nhn dang
k doanh nghip cho 2.408 doanh nghiêp, chi nhánh và van phàng di din, tong
von diêu l dàng k dat 12.519 dng; giâm 4,1% v sôdoanh nghip vâ giãrn
6,9% ye so von so vOi cüng kS' 2020; hoàn tat thu tiic giãi the cho 512 doanh
nghip, dan vj trrc thuôc và có 2.017 doanh nghip và don vj trçrc thuc tarn
ngirng hoat dông. Tng sé, h so lien quan dn dang k doarth nghip tiêp nhn
và xr 1 trong tháng là 2.014 ho so, trong do có 1.410 ho so tr1rc tuyên (chiern t'
lê 70%).
3. Quãn I du tu' - xây di'ng co' ban, qun I quy hoch, do thj vã tãi
nguyen mOi tru'ô'ng
COng tãc quán 1 vn dAu tu xay diing co ban tip t1ic di.rçc tang cung,
chü tr9ng dau tu' co trong diem, quy mô hçip 1' và nâng cao hiu qua dâu tu';
chuãn bi dâu tu, thâm djnh du an, thiêt ke - du toán, thâm djnh dâu thâu vâquân
1' chat 1ung cOng trInh duoc thuc hiên diing quy trmnh và 1ut djnh. Vê giâi
ngân vOn dâu tu cOng, ithc 7 tháng d.0 nàrn, giâi ngân theo dir toán nãrn 2021
dat 3.200 t' dông, dat 45,2% kê hoach Trung uo'ng giao và dat 34,7% kê hoach
HDND thành phO giao. Tiêp tic thuc hin l.p Quy hoach thành phô Dâ Nàng
giai doan 202 1-2030, tarn nhIn dn näm 2050 và Ké hoach triên khai QuyCt djnh
359/QD-TTg phé duyêt Diêu chinh quy hoach chung thành phô Dà Nãng den
näm 2030, tarn nhln den närn 2045.
COng tác quãn l' dt dai duGc tang tu'ng, trong tháng, thành ph ban
hânh Quyêt djnh phê duyt danh miic qu5 dâtdâu giá quyên sr dçing dat dt 1
nãm 2021, theo dótiêp tiic trien khai dâu giá dOi vOi 07 khu dat (dir an) cüa närn
2020, phe duyêt dâu giá dôi vâi 09 khu dat l&n; tiêp tçic thirc hin quán 1 qu9
dâttrên dia bàn thành phO; hoàn thiên Dê an Scr diing dat nOng nghip khOng san
xuát du'c trên dja bàn thành phO, Dê an Quân 1 và khai thác qu dat cOng do
Trung tam Phát trien qu dat dang quàn 1; hoàn thành, trInh HDND thành phô
thông qua Danh miic cong trInh, dir an can thu hôi dat và Danh mic cong trInh,
COng kS' närn 2020 CO 05 dir an cp mâi v&i t6ng vn dang k' là 1,023 triu USD
COng kS' näm 2020 Co 02 dr an vài tong vOn tang them 0,2 triu USD.
COng k' närn 2020 CO 06 lu91 vOl tong gia tn là 0,752 triêu USD
Lüy kê den 15/7/2021, thành phô cO 910 d,r an FDE con hiu hrc vâi tong vOn dâu tir trén 3,863 t USD
LOy kë den 15/7/202!, trén da bàn thành ph có33.847 doanh nghip và chi nhánh, van phOng di din
dang hoot dr.g vOl tOng so von dang k dt 226.379 t dOng.
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du an cO sü ding dt trng ha, dt r&ng phông h, dt nrng dc ding bô sung
närn 2021. Dôi vOi 11nh virc môi tri.thng, trong tháng, ngành chi'rc näng chá tr9ng
thirc hin cong tác thu gom, vn chuyn, xcr 1 chat thai COVJD-19. Thành phO
d ban hãnh các Kê hoach v: t chrc thrc hin "Tháng Hành dng vi rnOi
truo'ng", triên khai phân loai ch.t thai rn sinh hoat ti nguôn nAm 2021, quãn I
rác thai nhua dai ducng den nan-i 2025, tam nhIn 2030; tiêp tiic thrc hin cong
tác giám sat cac diem nóng o nhim mOi trithng tai Au thuyên Th9 Quang Va Bâi
rác Khánh San.
4. Cc Iinh vuc van hóa - xã hôi
a) V Khoa h9c - COng ngh:
Tang cthng quãn l' nhà nuâc v hoat dng nghiên cüu khoa hçc, phát
triên cong nghê, s hthi trI tue va tiêu chuân do lung chat lung. Tang cuông
các hoat dng ho tr doanh nghiêp, h tra h sinh thai kh&i nghip, dOi mi sang
t.o, cap Giay chirng nh.n doanh nghiêp khoa h9c và cong ngh cho Cong ty Co
phân EM AND AT vâi 02 san phâm khoa hoc và cOng ngh là "Chuang trInh
may tInh Virtual Agent" và "Chtro'ng trinh may tInh Virtual QC"; K' hqp dông
07 nhiêm v ho tr khâi nghip dOi mâi sang to dOi vói 07 doanh nghip vâi
tOng kinh phi ho tr tü ngân sách nhà nithc là 492,7 triu dông.
b) V Van hóa - Th thao:
T chirc nhiu hoat dông tuyên truyn cô dng trçrc quan, treo cà To
QuOc, cO Dãng nhân céc ngày 1, k' niêrn, trong tam; ban hành Ké hoch tIc
hin Phongtrào "Toàn dan doàn két xây dung di sOng van boa" và Dé an "Xây
drng nêp sOng van hóa - van minh do thi" den nãm 2025, Kê hoch tO chirc Lê
phát dng toàn dan tp luyn mon bai phông, chOng duôi rnióc näm 2021
Cong tac bào tn và phát huy các gia trj di san van hóa tiêp tic duc quan
tarn: Ban hành Quyêt djnh xêp hang di tIch ljch scr - van hóa và danh lam thãng
cãith cap thành phO dôi vói M ngài tin hin Phan Cong Thiên; tiêp tic hoàn
thin hO sa dé nghj UNESCO cong nh.n di san van khãc Han NOm NgC Hành
San là di san tu lieu the giâi; khôi cOng Dir an di dôi Bào tang Dà Näng ye trii
so 42 Bch Däng; tiêp tiic day nhanh tiên d hoàn thành các thu ti1c dâu tr dir an
Tu bo, ton tao di tIch Thânh Then Hâi (giai doan 2), Di tich thäng cành quôc gia
dc bit NgU Hành Scm; phôi hçip vOi tinh Thra Thiên Hue hoàn thành cong tác
chuân bj dâu tu dê khOi cOng cOng trInh trüng tu di tIch quOc gia Hài Van Quan.
c) Vê Y tê:
TInh tx ngày 10/7/2021 dn 12 giè ngây 20/7/2021, trên dja bàn thành
phô ghi nhin 251 tmàng hçTp mac COVID- 19 do lay nhiêm trong cong dOng;
tru'Oc i.inh hInh djch COVID-19 ngày càng din biên phirc tap, toàn ngánh y té
thânh pho dà và dang nO lyc thuc hiên tot cong tac phông chông djch, than tôc
truy vet, xét nghim, cách ly, nhân djnh tInh hInh dê tham muu khoanh vüng dp
dich, cac bênh viên cia chu dOng sang bc, phat hiên bênh nhân Vê cOng tac tiêrn
chüng väc-xin phOng COVID-19, thành ph cia chi do, dieu phôi, giám sat to
chi.rc tiêm phOng vãc-xin dqt 3 tr ngày 14-21/6/202 1; kêt qua cia triên khai tiém

vc xin cho 24.711 ngthi/24687 nguYi dukin, dat t lê 100,1%, ghi nhn 1.013
truông hap phân üng thông thuông. Ngoài ra, thành phô tiêp tiic thirc hin giárn
sát,xCr 1 ca bnh, o dich sot xuât huyêt, tay chân rning Va các bnh truyên
nhiém khác theo thung quy.
d) V giáo dc va dào tao: Ngành giáo duc dâ t chirc hoat dng nhân
ngày thành 1p Cong doàn Giáo duc Viêt Nam (22/7), ngày thành 1p Tong Lien
ctoàn Lao dông Viét Nam (28/7); trInh Bô Giáo diic Va Dào tao phê duyt tài 1iu
giáo duc dja phuang lap 6và triên khai biên soan tài 1iu giáo dc dja phuang
lop 7, lOp 10; Xây di.rng kê hoach to chirc L Tuyên duang - Khen thuâng h9c
sinh giOi và trao giãi "Hoc sinh xuât sc toàn din tiêu biêu" nãm hc 2020-2021
và Hi ngh tOng kêt narn h9c 2020-2021, triên khai nhirn vu nàrn h9c 20212022...
d) V Lao dng - Thrcng binh - X hi: Trongtháng 7/202 1, do tInh hInh
dich bnh COVID-19 diên biên phirc tap nên không tO chtrc phiên giao dlch vic
lam. Tuy nhiên van thu hit 218 luot doanh nghiêp tharn gia vài 8.055 lupt lao
dông Co nhu câu tuyên dung, dâ kt ni giói thiêu vic lam cho 154 lao dng;
tOng các thành phân kinh té trén dja bàn thành phô tao vic lam cho 1.200 lao
dng, trong do có 360 vj trI viêc lam tang them; thâm dnh và ban hành quyêt
dinh htràng tra cap bâo hiêm that nghiêp hang tháng cho 9.270 tnr&ng hop.
Thâm djnh và giâi ngân tr chi.rcing trInii cho vay giãi quyêt vic lam; thâm dnh
cho 33 lut doanh nghip vã chp thuãn nhu câu si'r diing lao dng là ngithi
nuac ngoài cho 77 vi trI, thirc hiên cp mai giây phép lao dng cho 84 trung
hop.
Tip tuc trin khai thuc hiên h tra sira chQ'a, xay mài nhà 6' cho ngu6'i có
cong vOi cách mng näm 2021, den nay dä hoàn thành xây mai, scta chüa vâi tOng
sO 708/?07 nhà so vOi kê hoach dê ra (xây mái 180 nhà, sü'a cha 518 nhà); Ban
hànhKê hoach thãm, t.ng qua nhân dip kS' nim74 näm ngày Thuong binh - Lit
Si; To chirc HOi nghj triên khai ké hoach, tap huân to chic diêu tra, rà soát h gia
dInh có hoàn cãnh khó khàn theo K hoach s 107/KH-UBND ngày 05/6/2021
cüa UBND thành phô ye tO chü'c diêu tra, rà soát h gia dInh có hoàn cânh khó
khän phic vi xay dirng chuân nghèo da chiu giai doan 2022 - 2015 trên dja ban
thanh phO Dà Nng.
Trong tháng, Go' s& xâ hi Bàu Bang tip nhn du'a vào cat con cho 54
h9c viên vào cai nghin; giái quy& cho ye cong dOng 43 hc viên. Hin Co s6'
dang quan 1, cai nghiên, giáo duc, day nghê cho 543 h9c viên. Dang quàn 1
sau cai tai noi Cu trti 735 nguäi.
5. Xãy dy'ng chInh quyn - Thanh tra - Tu pháp
Thành ph dâ ban hành Quyt djnh s 15/2021/QD-UBND ngày
06/7/202 i ye Quy chê lam viêc mu cüa UBND qun, UBND phuOng; Quyêt
djnh sO 2218/QD-JJBND ngày 25/6/202 1 ye sO lung, ten gi các co quan
chuyen mOn thuc UBND quân tai thành phO Dâ Nng. Ban hành các Quyet
dnh bO nhim Chü tjch, Phó Cht tich UBND qun và huyn dáo Hoàng Sa;
hu6'ng dan UBND các qun ye quy trInh cOng tác can b dôi vâi Chii tjch, Phó
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Chü tjch UBND phuè'ng khi thi.rc hiên thI dim mô hmnh chInh quyên do thj kê
tir ngày 01/7/2021. Hoàn thành viêc thâm djnh chuyên 602 trtthng hcip can b,
cong chü'c phung thành cong chirc thuc biên ch UBND qun. PhOi hçxp vi
các qu.n hoàn thânh sap xêp can bO chuyên trách HDND qu.n, phing (dâ sAp
xêp xong 19 can b chuyên trách HDND qun và 38 can b chuyên trách
HDND phung).
Thành phô dA t chirc tip cong dan thung xuyên, tip rthn, xi:r 1 và
hithng dan cong dan gui dan diing theo quy djnh; day inanh nhim vii xác minh
các khiêu nai, to tao, kiên nghj. Ngoãi ra, trong tháng dä kiêrn tra, rà soát và bàn
giao bàn ké khai tài san thu nhp cüa ngixôi giU chirc v17i tü' Giám dOc s và
tuang du'ang trO' len cho Thanh tra ChInh phü.
6. V linh vtrc quôc phông - an ninh
T chircthành cOng din tap khu vrc phông thu thành ph nAm 2021. COng
tác phông, chông ti phm cuóp git tài san và ti pham khác trén dung phô
tiêp t1ic duc tp trung chi do thirc hiên quyêt 1it, so dôi tuqng vi phm trén
di.thng phO giãrn rö ret. Tuy nhiên, hoat dng dánh b?c, to chirc dánh bac trên
rnng internet bAng hinh thic cá clxqc trrc tuyên, dc bit là cá d bong dá qua
rnng khi diên ra các giâi bong dá iOn din biên phirc tap, du&i nhiêu hInh thirc
khác nhau; phát hiên, bAt giü It han 29,73% s vu, 36,5% sO dôi tung pham ti
ye ma t1y so vâi tháng truOc. TInh hInh trt tIr an toàn giao thông, trt tr dO thj
thxçic duy tn On djnh, xây ra 08 vu tai nan giao thOng, lam chét 04 nguOi, bj
thuung 07 nguii, thit hai tài san khoàng 12 triu dông (so v6i tháng 6/2021, tAng
02 vi, giãrn 02 ngui chêt, tAng 07 ngu?ii bj thuang).
NhIn chung, tir tháng 5 nam 2021, Vit Namtrãi qua dgt biing phát djch
COVID- 19 lan thu 4 vi các biên the mOi nguy hiêm, phuc tap tai nhiêu tinh,
thành phO. So iung Ca bnh dang gia tang nhanh chóng và con tiêp tic diên biên
khó lu&ng. Thành phO Ba Nng là mt trong sO các dja phuang chju ãnh huOng
tiêu circ cüa dgt djch lan nay. Nhiêu bin pháp cap bach, quyêt iit dA dugc
thành phô dông bat triên khai vói muc tiêu "sü'c khOe, tInh mng cüa ngui dan
là trén bet, truOc hêt", bang vic áp diing các bin pháp linh hoat, an toàn trong
san xuãt và cung ung hang hóa, hot dng san xuât kinh doanh van dixc duy trI,
các miic tiêu an sinh xâ hôi di.roc thuc hin, di sOng cüa các tang lop nhân dan
thrgc quan tam.
III. MOT SO NHIEM VU CH! ft40 TRIEN KHAI TRONG THANG
8 NAM 2021
Trong tháng 8 nArn 2021, UBND thành ph tip t1ic tp trung chi dao các
sO, ban, ngành, UBND qu.n, huyên triên khai các cong vic thuc chuang trInh
cOng tác cüa UBND thành phO; trong do t.p trung các nhim vii sau:
1. V cOng tác phOng, chng djch bnh viêm duOng hO hAp cAp do chüng
mOi cüa vi rut Corona (COVID-19): Tiêp tuc barn sat các chi dao cüa Trung
u'ang trong ic phOng, chOng dicñ bênh COVID-19. Khan tniangtriên khai
hiu qua Kê hoach tiêm vAc xin phông COVID-19 dçt 4 ti thành phO Dà NAng

10
sau khi du'çic B Y té phan bô li&u vac xin. Tiêp t1ic huy dng tôi da các nguôn
lrc ho trg cOng tác kiêrn soát, phông, chông dich; tIch circ, khân truung nâng
cao nãng lirc cOng tác diêu tra, truy vt, khoanh vüng, vn chuyên, each ly các
tru'ong hçp bnh nhân, Fl, F2 vâ các trithng hcip lien quan khác trên dja bàn.
Dc bit là cOng tác diêu tra, truy v&, khOng dê dôi tixçing nguy ca chua dugc
each ly, xét nghiêrn kjp thyi. Day rnanh cong tác xét nghim dê phát hin s&rn
các tru'rng hçip mac bnh dê khoanh vüng, truy vet, cách ly kjp thoi; câi thin,
nâng cao các phucmg pháp, quy trInh, cách thrc dê day mnh tôc d nhtp sO
1iu, lay rnâu xét nghiêm, güi mu xét nghim, trá 1à'i kêt qua xét nghim. Darn
bão cong tác diêu trj, chärn soc bnh nhân COVID-19.
2. Tip tçc trin khai các giâi pháp hiu qua nhäm l'rng phó vi các tác
dng do djch bnh COVID- 19 gay ra ânh hi.thng den tôc d tang trLràng kinh tê
ca thãnh phO; thung xuyên rà soát, tháo gc khó khàn, vung mac dôi vi
doanh nghip nhäm dam bão on djnh san xuât, an sinh xã hi cho ngu'?ii lao
dng.
3. Trêr Ca sâ cac ni dung cong vic duc HDND thành phô khóa X,
nhirn k' 2021-2026 thông qua ti k' h9p thir hai, chi do các ca quan, don v
lien quan khân trixo'ng tham muu trin khai thçrc hin theo dung quy djnh.
4. SXây dirng tap trung tham mu'u UBND thành phô triên khai hiu qua
Ke hoch so 11 1/KH-UBND ngày 10 tháng 6 närn 2021 ye thirc hin Quyêt djnh
so 359/QD-TTg ngày 15 tháng 3 nãm 2021 cüa Thu tithng ChInh phü phê duyt
Diêu chinh quy hoch chung thành ph Dà Nng dn näm 2030, tam nhIn den näm
2045. Theo do, tap trung rà soát, dieu chinh, 1p quy hoach các phân khu; 1p
quy hoach the chuyên ngành ha tang k thuât; diêu chinh quy hoach Câng Hang
không quôc té Dà Näng...
5. SOr K hoach và Du tu chü trI, phi hap vOi các s, ban, ngành, UBND
qi4n, huyn, don vj tu van tong thuc hiên xây dirng Quy hoach thành phô Dà
Näng thi k' 2021-2030, tarn nhIn den näm 2050; darn bâo tiên d trInh Thu
tuOng ChInh phü phê duyt vao cuôi nàrn 2021 theo di:ing quy djnh.
6. S Tài chInh, Si Tu pháp tip tiic chü dng phôi hap vái các b, ban,
ngành Trung uang sam hoàn thin và trInh Chmnh phci, Thu tithng ChInh phu
ban hành Nghj djnh scra dOi, bO sung Nghi djnh sO 144/20161ND-CP ngày 01
tháng 11 näm 2016 quy dinh môt s Ca chê dAc thu ye dâu tu, tài chInh, ngân
sach và phân cap quàn 1 dOi vai thành ph Dà Nng.
7. Thrc hin chi h trçY cho các di tuong là nguai dan, nguii lao dng và
ngiRii sir dçing lao dng g.p khó khän do djch bnh COVID- 19 nàm 2021 theo
Nghi quyêt so 68/NQ-CP ngày 01 thang 7 nãm 2021 cüa ChInh phü, Quyêt djnh
so 23/2021!QD-TTg ngày 07 tháng 7 nàm 2021 cüa Thu tung ChInh phü và các
dOi tung dc thu cüa thành phô ngoài quy djnh cüa Trung trang.
8. Tip tic trin khai hiêu qua Nghi djnh s 34/2021/ND-CP ngày 29 thang
3 närn 2021 cüaChInh phu quy dinh chi tiêt và bin pháp thi hânhNghj quyêt so
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119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 nám 2020 cüa Quc hi v thI diem to chirc rnô
hInh chInh quyên do thj và rnt so ca chê, chInh sách d.c th phát triên thành phô.

9. Trin khai hiéu qua k hoach thn công, trn áp các lo?i ti phrn trong
tmnh hInh diên biên phirc tp cüa djch bnh COVID-19, dam bâo trt tçr an toàn
xâ hi trén dja bàn thành phô.
10. Tp trung giái quyt d(rt dim dan, thr cüa cOng dan, doanh nghip
trên dja bàn thành phô theo dung quy djnh.
Trén dày là Báo cáo cong tác chi do, diu hành và tInE hlnh kinh t - xã
hôi tháng 7 näm 2021 trén dja bàn thành phô Dà Näng. Chü tjch UBND thành
ph kInh gfri Van phông ChInE phü xem xét, tong hcTpNctinhân:
- Nhi.r trên;
- Bô Ké hoach và Du ti.r;
- Thuóng trtrc Thánh Uy;
- Thtrông trrc HDND thành phô;
- Các sà, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn;
- Ltru: VT, TH.

KT. CHU TICH
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